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Plan for ettermiddagen 

 Viktige begrepsavklaringer 

 Personlighet 

 Personlighetsforstyrrelser 

 

 Grunnleggende om personlighetsforstyrrelser (PF) 

 Utbredelse 

 Årsaker 

 Symptomer 

 Typer 

 Komorbiditet 

 Behandling 

 

 Sammenhenger mellom PF, utviklingshemming og autisme 

 

 Pasientkasus 



Personlighet 

 Personlighet er definert som de relativt stabile måtene 

ulike mennesker tenker, handler og føler på tvers av 

forskjellige situasjoner. 

 

 Mange teorier innen fagområdet personlighetspsykologi.  

 Hva består personligheten av (strukturer)?  

 Hvor stabil er personligheten over tid ?  

 Hvor mye kan man endre personligheten? 

 

 Vanligst med en trekkpsykologisk tilnærming: Femfaktormodellen 

 





Personlighet og psykisk helse 

 Noen trekk er uspesifikt assosiert med mange psykiske lidelser: 

 Nevrotisime 

 Introversjon 

 Planmessighet 

 

 Nevrotisisme er det personlighetstrekket som er sterkest knyttet til 
psykiske lidelser, og generelt til dårlig helse.  

 «Limet» som forklarer høy komorbiditet mellom psykiske lidelser? 

 

 Disse sammenhengene er ikke undersøkt tilstrekkelig ved 
utviklingshemming og autisme 

 



Personlighetsforstyrrelser 

 En gruppe psykiske lidelser kjennetegnet ved avvik i 
personlighetstrekk.  

 Viser seg i form av urimelige reaksjoner og atferd innen mange 
personlige og sosiale situasjoner.  

 

 Personlighetsforstyrrelser er en svært variert gruppe av lidelser.  

 Fellestrekk blant PFer: 

 Rigiditet 

 Utfordringer med å forstå, fortolke og reagere adekvat på andres ord og 
handlinger.  

 Lite kontakt med og forståelse av egne følelser.  

 Identitetsforstyrrelser 



Personlighetsforstyrrelser 

 PF-trekk finnes i mindre omfang eller med mindre intensitet hos 

mange mennesker.  

 Ved PF er avviket imidlertid tydelig fra det som er vanlig, og fra det 
som er typisk innenfor kulturen personen lever i.  

 Oftest problemer i sosiale sammenhenger og som regel subjektiv 

lidelse.  

 Betydelige belastninger for nære pårørende, venner og 

arbeidskolleger. 

 



Hvor vanlig er PF? 

 

 Forekommer hos omkring 5-7 % av befolkningen.  

 En høyere andel enn dette har «dysfunksjonelle» personlighetstrekk uten 

å ha PF-diagnose.  

 

 Kvinner: Mindre schizoid, antisosial og passiv-aggressiv PF 

 Menn: Mindre forekomst av emosjonelt-ustabil, dramatiserende og 
avhengig PF.  



PF’er i Norge 

ICD-10 Stikkordsmessige kjennetegn Hyppighet menn Hyppighet kvinner 

Passiv-aggressiv Saboterende, smigrer og bakvasker samtidig 2,2 % 0,9 % 

Narsissistisk Hensynsløs, forfengelig, arrogant 0,9 % 0,8 % 

Tvangspreget Pedantisk, kontrollert, smålig 2,6 % 1,3 % 

Schizoid Tilbaketrukket, isolert, indifferent 2,2 % 1,1 % 

Paranoid Fanatisk, truende, mistenksom 2,3 % 2,2 % 

Engstelig (unnvikende) Lite modig, nervøs, trekker seg unna 4,9 % 5,0 % 

Emosjonelt ustabil (borderline) Følelsesmessig labil, besværlig, impulsiv 0,4 % 0,9 % 

Dyssosial (antisosial, psykopatisk) Ufølsom, samvittighetsløs, aggressiv 1,3 % >0,1 % 

Dramatiserende Oppmerksomhetssøkende, snakkesalig, fantasifull 1,2 % 2,5 % 

Avhengig Føyelig, viljesvak, astenisk 0,9 % 2,0 % 



Komorbiditet ved PF 

 Komorbiditet er regelen heller enn unntaket 

 Svært vanlig å lide av en kombinasjon av PFer 

 Vanlig med samtidig angst, depresjon, ruslidelser, spiseforstyrrelser osv. 

 Komorbiditet er for lite undersøkt ved utviklingshemming og autisme.  

 

 Komorbiditet vanskeliggjør og forverrer: 

 Diagnostikk 

 Behandlingen  

 Prognosen 



Årsaker til PF 

 Multifaktorielt og i stor grad ukjent: 

 

 Genetisk sårbarhet (30-50%) 

 «Via» normalpersonlighetstrekk? 

 

 Miljømessige og kulturelle forhold spiller trolig en viktig rolle: 

 Ustabile oppvekstforhold  

 Omsorgssvikt 

 Manglende gode voksne rollemodeller  

 Samfunnets økende kompleksitet og krav til kunnskap og teoretiske fremfor 
praktiske evner? 

 Tendensen til å favorisere og belønne individuelle prestasjoner? 



Diagnostikk og behandling av PF 

 Detaljert sykehistorie og strukturert psykiatrisk intervju 

 Gjerne tilleggsopplysninger fra pårørende og andre. 

 

 Psykoterapi  

 Dialektisk atferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi 

 Individualterapi 

 Gruppeterapi 

 

 Miljøterapi 

 Psykoedukasjon av både helsepersonell og pasienten. 

 Stimulere til «sunne» mestrings- og problemløsningsstrategier hva gjelder egne følelser 
og samspillet med andre mennesker. 

 Forutsigbarhet gjennom enhetlig praksis blant «hjelperne». 

 



Diagnostikk og behandling av PF 

 Mange blir bedre over tid, mange har godt av samtalebehandling 

 Må ofte kommunisere på en annen måte med PF-pasienter enn andre 

 

 Medikamenter har liten betydning i behandlingen 

 

 Pasienter med PF kan være krevende å behandle på akuttenhet 

 Emosjonell-ustabil PF: Viktig og riktig med kortvarige innleggelser? 

 





PF, utviklingshemming og autisme 



Hva vet vi om komorbiditeten? 

 Kort svar:  

 For lite 

 

 Langt svar: 

 

 Utviklingshemming: 

 Pasienter med «borderline» intellektuell fungering (IQ 70-85) og med psykisk 
utviklingshemming har økt forekomst av alle PF (og andre psykiske lidelser) 

 

 Autismespektrumlidelser: 

 Økt forekomst av paranoid, schizoid, schizotyp, emosjonell ustabil, narsissistisk, 
antisosial og unnvikende PF 

 

 



Mulige årsaker til komorbiditet 

Felles 

risikofaktorer 

(gener og miljø) 

PF utv/aut 



Gir det mening å snakke om 

komorbid PF og autisme? 

 De mentale funksjonene som er rammet ved autisme er nært 
knyttet til sentrale PF-begreper: 

 Særlig evnen til å fortolke egne og andres handlinger og følelsesuttrykk 
(mentaliseringsevne)  

 Rigid atferdsmønster 

 

 

 Stor overlapp i både symptombilde og type livsvansker: 

 Sosial interaksjon 

 Ensomhet 

 Sinne og aggresjonsvansker 



Risiko for feildiagnostikk 

 Autismespektrumlidelse feildiagnostisert som PF (eller omvendt)? 

 Narsissistisk 

 Antisosial 

 Schizoid 

 Tvangspreget 

 Unnvikende 

 

 Oversett PF hos pasienter med utviklingshemming- og eller 
autismediagnose? 

 

 Begge utfordringene kan føre til suboptimal forståelse av pasientens 
plager, og dertil suboptimalt behandlingsopplegg 

 

 

 

 

 

 



Risiko for feildiagnostikk 

 Tips: Når noe «skurrer litt» og totalbildet ikke passer helt med 

utviklingshemming og/eller autisme alene  

 Tenk på personlighetstrekk og eventuelt PF 

 Vi finner bare PF om vi faktisk kikker etter det 

 

 



Behandling ved komorbid PF og 

utviklingshemming/autisme 

 Individualisert! 

 

 Individual- og gruppeterapitilbud ofte krevende å gjennomføre 

 Ikke noe for alle 

 

 Miljøterapien ofte sentral 

 «Containing» av følelsesutrrykk 

 Arena for medarbeiderne til å forstå og bearbeide sine reaksjoner 

 Lavaffektiv tilnærming 

 Lik og forutsigbar praksis 



Kasusrapport 

 Jente, 26 

 Kjent lett psykisk utviklingshemming, mulig ADHD og sosial- og 

panikkangst. 

 Henvist for diagnostisk vurdering og råd om tiltak, da boligpersonal 

opplevde store utfordringer i oppfølgingen av pasienten. 

 

 

 



Kasusrapport 

 Klinisk bilde: 

 Suicidale impulser og selvskading 

 Hyppige tilløp til panikkangst 

 Klamrende og devaluerende kommunikasjon med personal 

 Sårbar for avvisninger 

 Svingende følelsesliv 

 Risikoatferd (eks. bilkjøring) 

 Ustabile venne- og kjæresterelasjoner 

 Impulsivt og i blant overdrevent alkoholforbruk 

 Identitetsløshet.   

 

 



Kasusrapport 

 Diagnose: Emosjonell-ustabil personlighetsforstyrrelse 

 

 Behandlingstiltak: 

 Undervisning av personal og kompetanseoverføring til ansvarlig 

sykepleier 

 Ikke forsøke å forsvare og forklare når pasienten devaluerer en selv eller 

andre 

 Lavaffektiv tilnærming der man «står i» pasientens følelsestrykk 

 Ikke aktivt problematisere selvskadingstendens 

 Faste rutiner, klare avtaler, lik praksis uavhengig av hvilket personal som 

er på jobb. 

 



Kasusrapport 

 Behandlingseffekt 

 Mindre angstproblematikk 

 Mindre selvskading 

 Mindre rus 

 

 Emosjonelt ustabile trekk fortsatt klart tilstede, særlig i forkant av 

avslutning av oppfølgingen ved SUA.   



Oppsummering   

 PF er hyppig forekommende og potensielt invalidiserende psykiske 
lidelser 

 Involverer store kostnader for pasienter, pårørende og samfunnet 

som helhet. 

 Ofte kroniske lidelser dersom de ikke behandles 

 Sammenhengen mellom PF, utviklingshemming og autisme er 

understudert.  

 Mange likhetstrekk symptommessig 

 Sannsynligvis høy komorbiditet, overser vi PF hos pasientene våre? 

 NB: Risiko for overdiagnostikk ved  for mye fokus på PF 

 

 


